
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2559/08 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες. Προηγουμένως ήταν ορισμένη 

ενώπιον της κας Λ. Δημητριάδου Αδρέου, τότε Διοικητικού Προέδρου του 

Ε.Δ. Λευκωσίας και εκ παραδρομής ο φάκελος είχε απολεσθεί από τις 

17.12.20. Είχα ζητήσει από τους δικηγόρους όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο για τα τυχόν αιτήματα τους αναφορικά με την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης στο οποίο δεν είχα καμία ανταπόκριση. Ενόψει του 

ότι η υπόθεση είναι από τις πλέον παλαιές που εκκρεμούν. Ορίζεται εκ 

νέου για οδηγίες στις 14.6.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 3297/12 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η παρούσα είναι ορισμένη για συνέχιση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

από τη συνήγορο των Εναγόντων για τους λόγους που αναφέρονται στο e-

mail της. Η άλλη πλευρά δεν έχει ένσταση. Η υπόθεση θα παραμείνει στο 

γραφείο μου και αφού συνεννοηθούν οι συνήγοροι για κοινές ημερομηνίες 

παρακαλώ όπως μου τις κοινοποιήσουν να οριστεί ανάλογα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1006/13 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

της από πλευράς των συνηγόρων της Ενάγουσας ενόψει του ότι η 

δικηγόρος που τη χειρίζεται θα βρίσκεται σε συνεχιζόμενη ακρόαση στο 

Ε.Δ. Λάρνακας. Οι συνήγοροι των Εναγομένων δεν έχουν ένσταση και δεν 

ζητούν έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται, η 

υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 8.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2709/13 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η παρούσα είναι ορισμένη στις 17.6.21 για ακρόαση και όχι στις 7.6.21 

όπως εκ παραδρομής έχει σημειώσει το Πρωτοκολλητείο.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1206/14 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η υπόθεση είχε αναβληθεί για ακρόαση για τις 7.6.21 μετά από κοινό 

αίτημα των συνηγόρων ενόψει διαπραγματεύσεων που γίνονταν μεταξύ 

τους με σκοπό το συμβιβασμό της αγωγής. Δεν έχω τύχει καμίας 

ενημέρωσης αναφορικά με τις προσπάθειες των πλευρών. Θα δοθεί μια 

νέα ημερομηνία για ακρόαση και παρακαλώ όπως έχω τις θέσεις των 

συνηγόρων αναφορικά με το θέμα του συμβιβασμού ή αν είναι έτοιμοι για 

ακρόαση. Ορίζεται για ακρόαση στις 11.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 7688/14 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Παρά τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου όπου ζητούσε 

ενημέρωση από τους δικηγόρους για τις προσπάθειες συμβιβασμού της 

δεν έχω τύχει καμίας ενημέρωσης και επειδή επίσης εκκρεμεί η λήψη 

διαδικαστικών διαβημάτων αναφορικά με την Εναγόμενη 3 η οποία έχει 

αποβιώσει, η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 9:00 

π.μ. και παρακαλούνται οι συνηγόροι μέχρι τότε όπως προβούν στα 

αναγκαία διαδικαστικά διαβήματα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την 

αποβιώσασα Εναγόμενη 3 εάν η αγωγή δεν προχωρήσει σε συμβιβασμό. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 883/15 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Οι συνήγοροι την προηγούμενη φορά που η υπόθεση ήταν ορισμένη για 

ακρόαση είχαν ζητήσει όπως αυτή οριστεί για οδηγίες ενόψει του ότι 

γίνονταν προσπάθειες συμβιβασμού. Το Δικαστήριο δεν έχει τύχει καμίας 

ενημέρωσης από τους συνηγόρους σε σχέση με το αποτέλεσμα των 

προσπαθειών συμβιβασμού γι’ αυτό η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 

26.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Αν οι συνήγοροι καταλήξουν σε συμβιβασμό 

και επιθυμούν να δηλώσουν την υπόθεση προηγουμένως μπορούν να το 

πράξουν αφού ζητήσουν σχετικά την άδεια του Δικαστηρίου. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 3660/15 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες σε ό,τι αφορά την 

Εναγομένη 3. Οι συνήγοροι της ζητούν άδεια να αποσυρθούν από 

δικηγόροι της και ενημέρωσαν το Δικαστήριο ότι της έχουν παραδοθεί όλοι 

οι φάκελοι που εκκρεμούσαν στο γραφείο τους και η ίδια έχει αναλάβει να 

είναι παρούσα στο Δικαστήριο είτε προσωπικά είτε μέσω νέου δικηγόρου. 

Ενόψει τούτου, δίδεται άδεια στο δικηγορικό γραφείο Μαρκίδης, Μαρκίδης 

και Σία Δ.Ε.Π.Ε. να παύσει την εκπροσώπηση της Εναγομένης 3. Στις 

7.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. θα αναμένω να παρουσιαστούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου οι δικηγόροι των Εναγόντων και η Εναγομένη 3 προσωπικά, 

είτε εκπροσωπούμενη από νέο δικηγόρο.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 5635/15 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στο προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου είχαν δοθεί οι ακόλουθες 

οδηγίες: «Οι συνήγοροι των Εναγόντων έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης της 

μαρτυρίας τους. Οι Εναγόμενοι ακόμη δεν έχουν προβεί στο σχετικό 

διάβημα. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 

7.6.21 και ώρα 9:00 π.μ. Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας των Εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι 14.6.21. Έξοδα στην 

πορεία.» Η ημερομηνία 7.6.21 είναι λάθος, η ορθή ημερομηνία είναι 

17.6.21, ημερομηνία κατά την οποία παραμένει ορισμένη η υπόθεση.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 6235/15 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η παρούσα είναι ορισμένη για ακρόαση. Λόγω πολύ παλαιότερων 

υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου αναβάλλεται 

και επαναορίζεται για ακρόαση στις 13.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 672/18 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμούν στις 7.6.21 για ακρόαση η αίτηση ημερ. 10.4.19 η ώρα 10:00 

π.μ. με γραπτές αγορεύσεις και η κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30. Σε 

ό,τι αφορά την αίτηση που είναι ορισμένη για ακρόαση θα αναμένω να 

λάβω τις γραπτές αγορεύσεις των μερών μέχρι η ώρα 10:00 π.μ. αφού 

προηγουμένως τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά την κλήση για 

οδηγίες, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για ένορκη 

αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων. Έ/δ αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 7.6.21. Η αγωγή ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 12.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2564/19 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 23.6.20. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1 και 2 

ζητούν να παραμείνει για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο λόγω 

προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει η συνήγορος. Οι συνήγοροι των 

Αιτητών δεν έχουν ένσταση. Η αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά για 

απόδειξη στις 30.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί η 

υπεράσπιση μέχρι τις 24.9.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 236/20 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Η αίτηση έχει επιδοθεί στους δικηγόρους των 

Εναγομένων 1 και 2. Ορίζεται για οδηγίες στις 9.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 7.7.21.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2525/20 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης ημερ. 12.10.20. Οι συνήγοροι των Εναγόντων 

έχουν πληροφορήσει το Δικαστήριο ότι οι Εναγόμενοι 1 και 2 έχουν 

καταχωρήσει υπεράσπιση στις 13.4.21 γι’ αυτό ζητούν όπως αποσύρουν 

την αίτηση με έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ημερ. 12.10.20 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων Αιτητών και 

εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 Καθ’ ων η Αίτηση. Η υπεράσπιση των 

Εναγομένων 1 και 2 δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου και 

παρακαλώ όπως οι συνήγοροι φροντίσουν να τεθεί αντίγραφο της εντός 

του φακέλου.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 797/21 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Ο φάκελος της υπόθεσης δεν έχει ανευρεθεί και δεν έχει τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Μόλις αυτός ανευρεθεί θα ειδοποιηθείτε από το Δικαστήριο 

για την ημερομηνία που θα οριστεί.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 309/19 

Ορισμένη: 7.6.21 

 

Δικαστήριο: Είχα ζητήσει από τους δικηγόρους με προηγούμενο πρακτικό 

μου ημερ. 31.5.21 να υπάρξει φυσική παρουσία των συνηγόρων η ώρα 

10:00 π.μ. Η δικηγόρος του Καθ’ ου η Αίτηση 3 ζητά όπως η εμφάνιση 

γίνει στις 10:30 π.μ. στις 7.6.21 λόγω ειλημμένης υποχρέωσης της 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου έτσι θα αναμένω τους συνηγόρους να 

εμφανιστούν ενώπιον μου στις 7.6.21 και ώρα 10:30 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


